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ABSTRACT 

Internal control is the method or plan it to his organization ' s leaders that all activities related to the 

company is doing well efficient, and are coordinated with the aim of maintaining property firm, create a 

report accounting that can be dipertanggung jawabkan and success of the policies company management 

The purpose of this research are how to know the procedurs and implementation of internal control for 

right to use the place and cash receipt at PD PASAR JAYA, point of this research is to analyze internal 

control for right to use the place and cash receipt PD PASAR JAYA which is comparing with internal 

control theory 

This Research used qualitative method and the information of this research are collected by 

documentation, observasion and interview 

Based on the result of the research by analyze internal control for right to use the place and cash receipt 

of PD PASAR JAYA showing the responsibility specified company operational standart procedures and 

appropriate with internal control theory 

PD PASAR JAYA has done internal control over the cycle of sales and acceptance of cash with the 

organizational structure that separates the responsibility of fungsionalnya to inadequate 

Keyword : Right to use the place, Cash Receipt, Internal Control Theory 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, memiliki perhatian lebih pada 

aliran kasnya karena pendapatan utama dari perusahaan adalah melalui kas. Pengendalian yang 

efektif sangat diperlukan pada bagian penerimaan dan pengeluaran kas, hal ini sangat dierlukan 

agar tidak terjadi kemungkinan fraud. Keefektifan pengendalian internal atas kas akan 

menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap kas. Untuk mewujudkan 

pengendalian internal yang efektif, dalam penerapannya tidak hanya dilakukan oleh divisi 

pengendalian internal saja tetapi didukung oleh seluruh  stakeholder, hal tersebut merupakan 

kunci dari keberhasilan pengendalian ini. 

Perusahaan yang menjadi objek dari penelitian adalah perusahaan P.D Pasar Jaya merupakan 

perusahaan daerah yang mengikutsertakan perusahaan swasta dalam pengoperasiannya. 
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(Rahardjo, 1971) dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan pasar-pasar di 

DKI Jakarta berdasarkan prinsip ekonomi,yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan merupakan sumber pendapatan daerah. Dokumen-dokumen kas pada perusahaan 

ini sangat banyak dan masih menggunakan sistem manual dalam mengelola penerimaan dan 

pengeluaran kas, hal tersebut dapat menimbulkan adanya penyelewengan. 

Mengingat betapa pentingnya sistem pengendalian internal atas sistem penerimaan  dan 

pengeluaran kas maka permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana pelaksanaan 

pencatatan dan pemeriksaan dokumen maupun bukti transaksi yang rapi dan sistematis terhadap 

posisi keuangan, khususnya kas. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan pada PD. Pasar Jaya masih dilakukan secara 

manual, proses administrasi dalam pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi belum dilakukan 

dengan baik, terutama pada proses penerimaan dan pengeluaran kas.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi mencangkup pengkajian teoritis terhadap aspek-aspek pengendalian internal 

pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas terkait aktivitas pengendalian dan pengaturannya pada PD. 

Pasar Jaya Pusat di Jalan Pramuka Raya 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur  penjualan dan penerimaan kas PD PASAR JAYA ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas 

PD PASAR JAYA ? 

3. Apakah kendala yang dihadapi PD PASAR JAYA dalam melaksanakan sistem pengendalaian 

internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan dan penerimaan kas PD PASAR JAYA  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas PD PASAR JAYA 

3. Untuk menegetahui kendala yang dihadapi PD PASAR JAYA dalam melaksanakan pengendalian 

internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas 

2. Landasan Teoritis 

2.1 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi,2008). Menurut COSO (Commite Of Sponsoring Organization) 

(Hall, 2008:146) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang di implementasikan oleh 
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dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk 

memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut 

meliputi : (1) efektivitas dan efesiensi operasi. (2) reliabilitas pelaporan keuangan. (3) kesesuaian dengan 

aturan dan regulasi yang ada. 

Menurut Hall (2008:148), sistem pengendalian internal yang di keluarkan oleh AICPA (American 

Institute Certified Public Accountant) pada tahun 1949 terdapat empat unsur, yaitu: (1) struktur organisasi 

yang memisahkan tanggung jawab dan fungsional yang jelas, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

yang memberikan perlindungan yang cukup kepada harta, utang, pendapatan, dan biaya. (3) praktik yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. (4) karyawan yang mampu 

melaksanakan tugasnya.  

2.2 Konsep Dasar Penjualan dan Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2008) siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari 

pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur (penagihan), dan pencatatan penjualan. Sistem pencatatan 

order penjualan memuat prosedur yang tercatat dalam penerimaan dan pengiriman order pelanggan dan 

dalam menyajikan faktur – faktur yang menguraikan produk, pelayanan dan penilaian bagian – bagian 

yang nantinya terkait dengan bagian penjualan. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam 

perusahaan dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2008), kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giru. Kas adalah mata 

uang kertas dan logan baik rupiah maupung mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran 

yang sah. Ada juga yang mendefinisikan kas sebagai segala sesuatu yang dapat dengan segera dijadikan 

atau dicairkan menjadi uang. Dengan definisi kedua ini maka selain uang kertas dan logam maka giru, 

wesel, dan lainnya merupakan contoh dari kas. Penerimaan kas dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

antara lain penerimaan dari piutang, penjualan tunai, ataupun penerimaan kas yang berasal dari penjualan 

aktiva tetap perusahaan. 

 

2.3 Komponen Pengendalian Internal (Hall, 2008) berdasarkan COSO (commite of sponsoring 

organization), 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Aktivitas Pengendalian 

3. Penaksiran resiko 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pengawasan Kinerja 

2.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas dari 

Piutang usaha. (Mulyadi,2008) 

1. Organisasi 

2. Sistem prosedur dan pencatatan 

3. Praktik yang sehat 

4. Karyawan yang mutunya dengan tanggung jawabnya 
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3.  Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah studi kasus (case 

study). Menurut Patton (2002) studi kasus merupakan studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu 

kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu 

(Raco, 2007:49). Hasil riset hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat 

digeneralisasikan. 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada suatu perusahaan yang mempunyai fasilitas 

pelayanan kesehatan bernama PD. Pasar Jaya, Pasar Pramuka Lantai IV di Jalan Pramuka Raya. Objek 

penelitiannya adalah sistem pengendalian internal PD. Pasar Jaya atas siklus penjualan dan penerimaan 

kas. Penelitian ini dilakukan pada bulan april 

3.3 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). Dalam hal ini didapat 

langsung dari PD. Pasar Jaya dengan mendatangi langsung sumber pada bagian penerimaan kas 

dan pada bagian pencatatan pengeluaran kas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan 

peneliti yang melkukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Data-data yang didapatkan dari buku-

buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai sumber bagi 

Prosedur  Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha dan Prosedur Penerimaan Kas Secara Tunai 

Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Hak Guna Pemakaian Tempat 

Usaha dan Prosedur Penerimaan Kas Secara Tunai 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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landasan teori berkaitan dengan pengendalian internal, siklus penerimaan kas, dan siklus 

pengeluaran kas.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian penerimaan kas dan  bagian 

pengeluaran kas karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Selain itu juga, kedua bagian tersebut dianggap bertanggung jawab dan menguasai 

masalah  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian penerimaan kas dan pengeluaran kas, baik 

dengan cara mengamati kegiatan pada bagian tersebut beserta dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan 

3. Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang bersifat 

teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti. Studi 

pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dari jurnal, buku, atau artikel. 

3.5 Metode Analisa Data 

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan unsur sistem 

pengendalian internal, yaitu struktur organisasi, otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang 

sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Peneliti  melakukan 

analisis data dengan cara sebagai berikut: 

a. Menganalisis unsur sistem pengendalian internal, yaitu: struktur organisasi, otorisasi dan 

prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. 

b. Memeriksa siklus penjualan yang terjadi pada PD. Pasar Jaya. 

c. Memeriksa siklus penerimaan kas pada PD. Pasar Jaya. 

d. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan dan penerimaan 

pada PD. Pasar Jaya dengan teori-teori yang berlaku. 

e. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah penerapannya telah 

sesuai dengan teori-teori yang berlaku. 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Siklus Penjualan Sewa Guna Tempat Usaha  

4.1.1 Bagian Dalam Siklus Penjualan Sewa Guna Tempat Usaha 

Bagian Subbidang Pemasaran (Pasar) 

 Menerima dan meneliti surat permohonan SIPTU,PPTU dan SHPTU (bila 

masa guna diatas 5 tahun) bermaterai dari calon pemakai tempat usaha dan 
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meneruskan surat permohonan ke bagian pemasaran (area) untuk penerbitkan 

dokumen tersebut 

 Meneruskan permohonan calon pemakai tempat usaha untuk penerbitan 

SPT, PPTU, SIPTU dan SHPTU kepada Subbidang Pemasaran Area untuk proses 

validasi kelengkapan administrasi dan pencetakan blanko yang tersedia di Kantor 

Area 

 SIPTU dan PPTU yang sudah diteliti dan ditandatangani Kepala Pasar 

selanjutnya menyerahkan SIPTU asli kepada pemakai tempat usaha 

 Menerima SHPTU yang sudah ditandatangani Direksi untuk disampaikan 

kepada pemakai tempat usaha 

Bagian Subbidang Pemasaran (Area) 

 Menerima permohonan dari bagian pemasaran (pasar) 

 Meneliti berkas permohonan oleh bagian pemasaran (pasar) 

 Memproses, memvalidasi selanjutnya mencetak SIPTU pada blanko yang 

tersedia untuk ditandatangani Kepala Pasar 

 Memproses, memvalidasi permohonan penerbitan SHPTU dan mencetak pada 

blanko yang tersedia, selanjutnya diteruskan untuk ditandatangani Direksi 

 Menyampaikan PPTU yang telah ditandatangani Manajer Area dan kepada 

Kepala Pasar untuk diteruskan kepada pemakai tempat usaha 

Bagian Subbidang Keuangan dan Administrasi (Pasar) 

 Menerima pembayaran harga jual hak pemakaian tempat usaha dan biaya 

administrasi pemakaian tempat usaha 

 Mencatat dan membukukan hasil pelaksanaan pemasaran tempat usaha, 

perpanjangan SIPTU dan biaya balik nama 

 Membuat laporan realisasi pemasaran tempat usaha pada Manajer Area 

4.1.2 Dokumen Masukan Siklus Penjualan PT BAMED  

Dokumen masukan dalam sistem penjualan pada PD, Pasar Jaya dijelaskan seperti dibawah 

ini.  

Surat Permohonan (bermaterai) 

Surat yang dikeluarkan oleh calon pemakai tempat usaha untuk permohonan pemakaian 

tempat, penerbitan SIPTU, PPTU dan SHPTU 
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Disertai dengan biodata lengkap calon pemakai tempat dan pas foto 

Dokumen Permohonan Siptu Baru (A1) 

Dokumen yang yang berkaitan dengan permohonan pembuatan SIPTU baru berisi tentang 

biaya yang terkait yang diberikan kepada pemakai tempat bersamaan dengan dokumen 

administrasi (A4) 

Dokumen Permohonan Perpanjangan (A2) 

Dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan SIPTU berisi tentang biaya yang terkait 

yang nantinya diberikan kepada pedagang bersamaan dengan dokumen administrasi (A4) 

Dokumen permohonan Biaya Balik Nama (A3) 

Dokumen yang berhubungan dengan permohonan Biaya Balik Nama berisi tentang biaya 

yang terkait yang nantinya diberikan kepada pemakai tempat bersamaan dengan dokumen 

administrasi (A4) 

Dokumen Administrasi (A4) 

Dokumen administrasi sejenis kuitansi PD PASAR JAYA berisi tentang nominal total biaya 

yang dikenakan 

 

4.1.3 Dokumen Keluaran Siklus Penjualan PD PASAR JAYA 

File Pemasaran 

Dokumen yang berisi tentang jumlah persediaan tempat yang kosong, tempat yang sudah 

ada pemakainya, dan biaya-biaya yang terkait dengan tempat usaha  

4.1.4 Basis Data Siklus Penjualan PD. PASAR JAYA 

Database siklus penjualan PD. PASAR JAYA dijelaskan sebagai berikut:  

Mater File Keuangan  

Berisi tentang data penerimaan maupun pengeluaran perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya 

Master Pemasaran Berkas Pedagang 

Berisi tentang persedian tempat sewa guna, biodata pedagang,status tempat usaha, masa 

berlaku tempat usaha 
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4.1.5 Prosedur Penjualan PD. PASAR JAYA 

Prosedur penjualan tempat usaha terbagi menjadi dua, yaitu  penjualan kepada pedagang baru dan 

penjualan (perpanjang SIPTU) kepada pedagang lama. 

1. Prosedur Penjualan Hak Pemakaian Tempat kepada Pedagang Baru 

Pedagang baru mengajukan surat permohonan kepada bagian subbidang pemasaran (pasar) 

yang nantinya di sampaikan ke kepala pasar, surat permohonan tersebut berisi tentang 

permohonan penerbitan SIPTU, PPTU dan SHPTU, membayar dan menerima dokumen 

permohonan (A1) dan kuitansi (A4) sah dari PD.PASAR JAYA untuk biaya hak pemakaian 

tempat usaha, SIPTU dan SHPTU pada bagian pemasaran (pasar) kemudian meneruskan ke 

bagian administrasi (pasar) mencatatnya pada buku kas pendapatan kemudian melakukan 

penyetoran ke bank, bagian administrasi membuat dokumen STSU berisi tentang total uang yang 

akan di setorkan ke bank, mendapat bukti setoran dari bank dan SPMU, kedua dokumen tersebut 

diserahkan ke administrasi (Area) 

Bagian Subbidang pemasaran (pasar) menerima dan meneliti permohonan calon pemakai 

tempat usaha dan menginformasikan hak dan kewajiban pedagang selanjutnya surat permohonan 

tersebut diteruskan ke bagian subbidang pemasaran (area) untuk di teliti, validasi dan diterbitkan 

SIPTU, PPTU, SHPTU setelah diterima bukti setor bank dan SPMU. Kemudian menerbitkan 

SIPTU untuk ditandatangani Kepala Pasar, menerbitkan PPTU untuk ditandatangani Manager 

Area 

Memproses, memvalidasi permohonan penerbitan SHPTU dan mencetak pada blanko yang 

tersedia, selanjutnya diteruskan untuk ditandatangani Direksi. SHPTU diterima kembali setelah 

ditandatangani Direksi yang kemudian ketiga dokumen tersebut di berikan kepada pemakai 

tempat, setelah pemakai tempat memberikan bukti kuitansi lunas (A4) 

 

2. Prosedur Penjualan Hak Pemakaian Tempat kepada Pedagang Existing 

Untuk pedagang existing biasanya hanya berkaitan dengan perpanjangan SIPTU dan Biaya 

Balik Nama (BBN) 

Pemakai tempat usaha menyerahkan SIPTU yang habis masa pakainya kepada bagian 

subbidang pemasaran dan kemudian menerima kuitansi berisi biaya-biaya yang berkaitan, 

pemakai usaha membayar biaya tersebut kepada bagian pemasaran (pasar) dan menerima 

dokumen perpanjangan (A2) untuk perpanjangan SIPTU dan dokumen Biaya Balik Nama (A3) 

untuk permohonan balik nama disertai dokumen administrasi (A4) lunas, bagian pemasaran 

(pasar) meneruskan A2 atau A3, A4 dan uang ke bagian administrasi (pasar) mencatatnya pada 

buku kas pendapatan kemudian melakukan penyetoran ke bank, bagian administrasi membuat 

dokumen STSU berisi tentang total uang yang akan di setorkan ke bank, mendapat bukti setoran 

dari bank dan SPMU, kedua dokumen tersebut diserahkan ke administrasi (Area) 

 Bagian subbidang pemasaran (Area) meneliti dan memvalidasi SIPTU meneruskan ke 

bagian pemasaran area untuk penerbitan SIPTU baru kemudian diteruskan kepada Kepala Pasar 
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untuk ditandatangani, setelah menerima SIPTU yang telah ditandatangani subbidang pemasaran 

menyerahkan kepada pemakai tempat beserta menerima kutansi (A4) lunas dari pemakai usaha 

4.2 Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

4.2.1 Bagian Dalam Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Bagian Pemasaran (pasar) 

Bagian pemasaran (pasar) menerima permohonan dari pemakai tempat sesuai kebutuhan 

si pemakai tempat, mencatat biaya-biaya yang bersangkutan untuk di berikan kepada 

pemakai tempat yang kemudian pemakai tempat melakukan pembayaran di bagian 

administrasi (pasar) 

Bagian Administrasi (pasar)  

Bagian administrasi (pasar) bertanggung jawab mencatat transaksi yang timbul dari 

penjualan tempat usaha, memberikan bukti setor kepada pemakai tempat, membuat laporan 

penjualan serta membuat laporan bulanan untuk diserahkan ke bagian administrasi area 

4.2.2 Dokumen Masukan Siklus Penerimaan PD PASAR JAYA  

Dokumen masukan dalam siklus penerimaan kas PD PASAR JAYA dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

Buku Kas Pendapatan 

Form pendapatan harian merupakan rekapitulasi pendapatan PD PASAR JAYA yang 

dirangkum dari pendapatan penjualan, pendapatan perpanjangan STSU, pendapatan balik 

nama dan pendapatan lainnya 

Buku Perpanjangan dan Biaya Balik Nama 

Dokumen yang berisi tentang biodata dan pemasukan kas dari biaya pemakai tempat 

usaha yang melakukan perpanjangan SIPTU 

Buku Permohonan 

Dokumen yang berisi tentang biodata dan pemasukan kas dari biaya permohonan 

SIPTU baru  

Surat Tanda Setor Uang (STSU) 

Surat Tanda Setor Uang dalam penerimaan kas digunakan sebagai dokumen masukan 

berupa jumlah uang yang diterima perusahaan setiap kali terjadi transaksi. STSU terdiri dari 

tiga rangkap yang pertama untuk akuntansi, kedua untuk yang bersangkutan dan yang 

lainnnya untuk arsip.  
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Bukti Bank  

Bukti setor bank adalah dokumen yang diterima dari bank sebagai bukti penerimaan kas 

dari penjualan tunai. 

4.2.3 Dokumen Keluaran Siklus Penerimaan Kas PT BAMED  

Dokumen keluaran dalam siklus penerimaan kas di PD PASAR JAYA adalah:  

Dokumen administrasi (A4) 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang berupa nota penjualan yang didapat 

dari penjualan tunai 

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

Dokumen ini digunakan ketika terjadi pengeluaran kas, seperti penyetoran ke bank dan 

untuk biaya-biaya operasional perusahaan 

4.2.4 Basis Data Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

Master File Keuangan 

Berisi tentang data penerimaan kas dari bagian keuangan dengan cara mencatat 

penerimaan kas atau pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Basis data ini mencakup jumlah 

saldo keluar, jumlah saldo masuk keterangan.  

File Transaksi Penjualan  

File ini mencatat semua transaksi penjualan dan adanya penyesuaian terhadap database 

penjualan lainnya 

4.2.5 Prosedur Penerimaan Kas PD PASAR JAYA  

Prosedur penerimaan kas PD PASAR JAYA dijelaskan sebagai berikut:  

 Bagian pemasaran menerima uang dari transaksi yang dilakukan oleh 

pembeli, bukti kas masuk dilampirkan pada dokumen administrasi (A4)  

 Bukti kas masuk beserta uang yang diterima bagian administrasi (transaksi 

tunai), dicatat pada buku kas pendapatan dan kepala urusan keuangan melakukan 

pencatatan akuntansi 
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 Bagian administrasi melakukan penyetoran ke bank, dengan terlebih 

dahulu mengisi dokumen STSU lalu myetorkan ke bank kemudian mendapat 

bukti bank dan membuat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

 Ketika melakukan penyetoran sejumlah uang ke bank, bagian kasir 

terlebih dahulu mencatat jumlah penyetoran ke banknya dalam dokumen Surat 

Tanda Setor Uang (STSU) kemudian menerima bukti bank dan Surat Perintah 

Membayar Uang 

 Kemudian mengirimkan SPMU ke bagian administrasi (Area) untuk 

nantinya bagian area menerbitkan SIPTU, PPTU dan SHPTU 

 Catatat penerimaan kas selalu di update setiap hari, kemudian dibuat 

laporan yang akan menjadi input pada software yang digunakan PD PASAR 

JAYA 

4.3 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas pada PD 

PASAR JAYA 

Pengendalian internal yang dilakukan PD PASAR JAYA yaitu :  

1. General Control 

Pengendalian umum meliputi kebijakan, pengendalian prosedur dan operasional, 

pengendalian metode dan ketentuan yang terkoordinasi  

Tujuan dari pengendalian ini adalah : 

 Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan 

 Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

 Kebenaran dan kebutuhan informasi 

 Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan 

 Pengamanan harta kekayaan 

2. Source document control 

Pengendalian sumber dokumen yaitu memeriksa darimana dokumen berasal 

tujuannya untuk mengurangi kesalahan pencatatan data 

3. Pengindeksan dokumen 

Setiap dokumen sudah bernomor urut tercetak dan pemakainya dapat 

dipertanggungjawabkan  
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4. Pemeriksaan terhadap disiplin pegawai 

Pengendalian terhadap karyawan agar mentaati tata tertib yang berlaku 

5. Pemeriksaan berkala 

  Kas opname tiap 3 bulan (Triwulan) 

4.3.1 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan Hak Guna Pemakainan Tempat 

Usaha 

Sistem pengendalian internal atas siklus penjualan PD PASAR JAYA dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Lingkungan Pengendalian 

Susunan organisasi dan standard operating procedure PD PASAR JAYA yang harus 

dijalankan pada setiap bagiannya sudah diatur dalam ”Peraturan Direksi PD PASAR JAYA 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 55 Tahun 2010” di dalam peraturan tersebut 

tertulis jelas tugas-tugas setiap bagian dan setiap bagian tersebut saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan  

2. Penaksiran Resiko 

Meminimalisir risiko sangat penting bagi manajemen. Manajemen mengharuskan dalam 

permohonan sewa tempat harus orang yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan) 

Dalam penerimaan maupun pengeluaran kas selain faktur penjualan dan faktur pembelian, 

PD PASAR JAYA juga menggunakan STSU (Surat Tanda Setor Uang) dan SPMU ( Surat 

Perintah Membayar Uang)  

3. Aktivitas Pengendalian 

Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional 

a. Fungsi Penjualan terpisah dengan Fungsi Kas 

Aktivitas penjualan pada PD PASAR JAYA  dilakukan oleh bagian pemasaran 

dan fungsi kas dilakukan oleh bagian administrasi tetapi berada di ruangan yang 

sama, seringkali bagian pemasaran rangkap menjadi bagian kas untuk mempercepat 

proses transaksi. Hal ini menunjukan bahwa tidak adanya pemisahan fungsi antara 

fungsi penjualan dan fungsi kas sehingga tidak sesuai dengan teori yang ada 

b. Fungsi Kas terpisah dengan Fungsi Akuntansi 

Aktivitas kas pada PD PASAR JAYA dilakukan oleh kasir pada bagian 

administrasi dan fungsi akuntansi dilakukan oleh akuntan. Dilihiat bahwa telah 
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adanya pemisahan fungsi antara kas dan akuntansi sehingga sudah sesuai dengan teori 

yang ada 

 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

c. Penerimaan order dari pembelian diotorasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir surat penjualan 

Transaksi penjualan terjadi ketika calon pemakai tempat atau pemakai tempat 

existing mengajukan surat permohonan atau SIPTU untuk diperpanjang diberikan 

kepada bagian pemasaran, kemudian terjadi pembayaran yang kemudian disampaikan 

kepada bagian kas di bagian administrasi (pasar) untuk nantinya menyetornya ke 

bagian kas (area). Fungsi penagihan juga dilakukan oleh bagian kas (pasar). Hal ini 

menunjukan bahwa sudah sesuai dengan teori yang ada 

d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan 

potongan penjualan berada ditangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat 

keputusan mengenai hal tersebut 

Penetapan harga jual tempat usaha, biaya perpanjangan, biaya balik nama dan 

biaya lainnya yang berhubungan dengan pemakaian tempat telah diatur dalam 

keputusan Direksi PD PASAR JAYA Nomor : 251 / 2010 tanggal :5-Agustus- 2010 

lampiran Hal tersebut menunjukan bahwa penetapan harga sudah sesuai dengan teori 

yang ada 

e. Penerimaan kas diotorasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap 

”lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur 

tersebut 

Setiap surat permohonan pemakaian tempat baru maupun perpanjangan SIPTU 

melalui bagian pemasaran mulai dari penyerahan sampai pembayaran, kemudian 

bagian pemasaran mengotorisasi dan memberi cap lunas pada kuitansi yang nanti 

diserahkan ke pamakai tempat. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang ada 

f. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai 

Penerimaan kas dari proses penjualan maupun perpanjangan tempat usaha 

dilakukan oleh kas dengan memberikan cap PD PASAR JAYA pada faktur penjualan. 

Hal ini menunjukan bahwa penerimaan kas sudah sesui teori yang ada 

g. Pencatatan ke Dalam Catatan Akuntansi harus dilakukan oleh Karyawan 

yang diberi Wewenang 
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Pada transaksi pemasaran PD PASAR JAYA uang diterima oleh bagian 

pemasaran dan diteruska ke bagian administrasi untuk diotorisasi kemudian 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian kepala urusan keuangan 

berdasarkan dokumen-dokumen sumber sebagai bukti. Berdasarkan hal tersebut 

praktek pencatatan akuntansi pada PD PASAR JAYA sudah sesuai dengan teori yang 

berlaku 

Praktik yang Sehat 

h. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan 

Faktur penjualan pada bagian pemasaran di bubuhi no untuk setiap transaksinya 

dan bagian pemsaran bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa prosedur faktur penjualan sudah sesuai dengan teori yang berlaku 

i. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank 

pada hari yang sama dengan transaksi tunai atau hari kerja berikutnya 

Jumlah penerimaan kas pada bagian administrasi (pasar) disetor ke bagian 

administrasi (area) yang kemudian disetor ke bank beserta dengan dokumen Surat 

Perintah Membayar Uang (SPMU) pada hari yang sama, hal tersebut sudah sesuai 

dengan teori yang ada 

 

j. Pemeriksaan mendadak 

Pihak pengendalian internal PD PASAR JAYA tidak hanya melakukan 

pemeriksaan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi juga melaksanakan pemeriksaan 

dadakan terhadap dokumen-dokumen penjualan dan penerimaan kas pada pasar-pasar 

dan area 

Sehingga para karyawan terdorong untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan. Hal ini menjelaskan bahwa praktek yang sehat pada PD 

PASAR JAYA sudah sesuai dengan teori yang ada 

k. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi 

Pada transaksi penjualan yang dilakukan PD PASAR JAYA dari awal sampai 

akhir dilakukan lebih dari satu bagian perusahaan yaitu bagian pemasaran dan bagian 

administrasi. Dengan dilakukannya transaksi yang melibatkan lebih dari satu orang 

atau unit organisasi maka praktek trsebut sudah sesuai dengan teori yang ada 

l. Perputaran jabatan 
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PD PASAR JAYA melakukan perputaran jabatan terhadap karyawannya dengan 

waktu yang tidak ditentukan, sehingga meningkatkan independensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya 

m. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak  

PD PASAR JAYA tidak mengharuskan karyawannya untuk mengambil hak 

cutinya. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya mengetahui  adanya penyimpangan yang 

dilakukan para karyawan karena tidak bisa melakukan pergantian sementara untuk 

karyawan kunci agar dapat mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak 

n. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek unsur-unsur 

pengendalian internal yang lain 

PD PASAR JAYA tidak membentuk satuan organisasi yang bertugas mengecek 

satuan pengendalian internal, dengan tidak adannya unit organisasi yang bertugas 

untuk mengecek pengendalian internal tidak dapat diketahui keefektifan kinerja 

pengendalian internal 

 

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

o. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya 

Upaya yang dilakukan PD PASAR JAYA untuk mendapatkan karyawan 

yang dimaksud adalah : 

 Menerima calon karyawan yang memenuhi ketentuan minimal 

pendidikan dan pengalaman kerja 

 Melakukan test wawancara 

 Dilkukannya masa percobaan selama satu tahun bagi pegawai baru 

sebelum diangkat menjadi karyawan tetap 

p. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan 

PD PASAR JAYA menyelengarakan pelatihan dan outbond untuk setiap 

karyawannya untuk meningkatkan kulitas dan kerjasama para karyawannya 

4. Informasi dan Komunikasi 

a. Data tentang calon pemakai tempat mulai dari pasfoto, biodata, alamat   

lengkap tersusun rapih dan juga masa pakai pemakaian tempat tertulis jelas, hal 
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tersebut bertujuan sebagai data base perusahaan tentang si pemakai tempat dan juga 

mengetahui kapan dilakukan penagihan 

b. Komunikasi terhadap pemakai tempat tentang apabila ada berita atau 

perubahan pada perusahaan dan peremajaan tempat usaha 

Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap “lunas” pada 

faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.  

4.3.2 Sistem Pengendalian atas Siklus Penerimaan Kas PD PASAR JAYA 

Sistem pengendalian internal atas siklus penerimaan kas PD PASAR JAYA dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Lingkungan Pengendalian 

Susunan organisasi dan standard operating procedure PD PASAR JAYA yang harus 

dijalankan pada setiap bagiannya sudah diatur dalam ”Peraturan Direksi PD PASAR JAYA 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 55 Tahun 2010” di dalam peraturan tersebut 

tertulis jelas tugas-tugas setiap bagian dan setiap bagian tersebut saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan 

2. Penaksiran Resiko 

 Untuk menghindari penyalahgunaan uang kas maka setiap melakukan penyetoran 

maupun pembayaran uang harus disertai dengan dokumen STSU dan SPMU dan juga uang kas 

yang diterima langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama 

3.Aktifitas Pengendalian 

a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas 

Fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas PD PASAR JAYA dilakukan oleh 

bagian administrasi (Pasar) yaitu bagian kas/kasir kemudian bagian akuntansi dilakukan 

oleh bagian administrasi (Pasar) yaitu oleh bagian kepala urusan keuangan oleh karena 

itu fungsi akuntansi PD PASAR JAYA sudah sesuai teori yang ada 

b. Fungsi Penerimaan Kas harus terpisah dari Fungsi Akuntansi 

Fungsi penerimaan kas yang tanggung jawabnya dipegang oleh bagian kas keuangan 

dan untuk pencatatan akuntansi tanggung jawabnya dipegang oleh bagian kepala urusan 

keuangan yang sama-sama berada pada bagian administrasi, oleh karena itu fungsi 

penerimaan kas PD PASAR JAYA sudah sesuai dengan teori yang ada 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
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c. Debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan 

cara pemindahbukuan 

Pembayaran yang dilakukan oleh calon pemakai tempat ialah dengan tunai yang 

kemudian uangnya langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama ataupun 

pembayaran dengan sistem  transfer langsung ke rekening bank PD PASAR JAYA. Hal 

tersebut dapat menghindarkan penerimaan kas dari debitur yang jatuh ke tangan pribadi 

pegawai. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada 

d. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar piutang yang harus 

ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

Penagihan yang dimaksudkan pada PD PASAR JAYA ialah penagihan perpanjangan 

SIPTU dan biaya-biaya yang terkait dari pemeliharaan tempat usaha, penagihan 

berdasarkan data base file pemasaran 

Praktik yang sehat   

a. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor 

penuh ke bank dengan segera 

Hasil penerimaan kas dilakukan oleh bagian administrasi yang penerimaan tunai 

langsung dicatat dan dibuat bukti penerimaan kas, kemudian secepatnya disetorkan ke 

bank 

b. Para penagih dan kasir harus diasuransikan  

PD PASAR JAYA tidak mengasuransikan para pegawai yang bertugas sebagai 

penagih dan kasir. Hal tersebut menyebabkan adanya resiko perusahaan mengalami 

kerugian jika pegawai melakukan kecurangan 

c. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan 

Dalam hal ini PD PASAR JAYA tidak mengasuransikan uang yang dibawa penagih. 

Perusahaan hanya mengasuransikan uang yang berada di brankas sehingga, jika uang 

yang dibawa si penagih hilang maka perusahaan tidak menutup asuransi cash in transit 

4.4 Kendala Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan 

Penerimaan Kas 

PD PASAR JAYA memiliki beberapa kendala dalam penerapan pengendalian internal 

atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Kendala-kendala yang di hadapi yaitu : 

1. Tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penjualan dengan fungsi kas, 

seringkali bagian pemasaran rangkap menjadi bagian kas dikarenakan kekurangan staff 

dan mempercepat transaksi 
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2.  Tidak adanya peraturan yang mengatur untuk mewajibkan hak cuti 

karyawan, hal itu menyebabkan susahnya mengetahui adanya penyimpangan yang 

dilakukan karyawan 

3. Tidak adanya unit organisasi yang dibentuk untuk memonitor kinerja 

pengendalian internal, sehingga keefektifan kinerja pengendalian internal sulit untuk 

diketahui 

4. Para penagih dan kasir PD PASAR JAYA tidak diasuransikan demikian 

juga kas dalam perjalanan  

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal atas 

proses siklus penjualan dan penerimaan kas pada PD PASAR JAYA dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Proses sistem penjualan dan penerimaan kas pada PT. Mutiara Hitam Pertiwi 

dimulai dari proses permohonan, prosedur penerimaan kas, prosedur pencatatan dan 

penyetoran ke bank sudah sesuai dengan teori yang ada 

2. Pengendalian Internal Atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PD 

PASAR JAYA 

a. PD PASAR JAYA telah melakukan pengendalian internal atas siklus 

penjualan dan penerimaan kas dengan struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab fungsionalnya belum memadai 

b. Pengendalian internal atas otorisasi dan prosedur pencatatan transaksi 

penjualan yang dilakukan PD PASAR JAYA sesuai dengan teori yang ada 

c. PD PASAR JAYA belum melakukan pengendalian internal atas unsur 

praktik yang sehat secara memadai dan sesuai teori pada siklus penjualannya. 

d. PD PASAR JAYA sudah melakukan pengendalian internal secara 

memadai pada unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan mempekerjakan karyawan yang memiliki pendidikan yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya. 

e. PD PASAR JAYA telah melakukan pengendalian internal atas siklus 

penerimaan kas pada unsur struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara memadai dan sesuai dengan teori. 

f. Pengendalian internal atas unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

yang dilakukan PD PASAR JAYA pada proses penerimaan kas sudah memadai dan 

sesuai dengan teori 

g. Pengendalian atas unsur praktik yang sehat dalam proses penerimaan kas 

yang dilakukan oleh PD PASAR JAYA belum memadai dan sesuai dengan teori. 

3. Kendala dalam pelaksanaan pengendalian internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas PD PASAR JAYA : 

a. Tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penjualan dengan fungsi 

penerimaan kas 
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b. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban pengambilan cuti. 

c. Tidak ada satu unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 

unsur – unsur pengendalian internal yang lain. 

d. Tidak melakukan asuransi terhadap penagih dan kasir,begitu pula dengan 

kas dalam perjalanan 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang berguna bagi PD PASAR JAYA sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan mutu sistem pengendalian internal atas siklus penjualan dan penerimaan kas 

antara lain: 

1. PD PASAR JAYA sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antara fungsi 

penjualan dengan fungsi kas, karena apabila ada pembayaran tunai kepada bagian 

penjualan, bagian penjualan sendiri yang mencatat pada buku kas pendapatan, hal 

tersebut bisa saja menimbulkan manipulasi data. 

2. PD PASAR JAYA sebaiknya memisahkan ruangan bagian penjualan 

dengan ruang bagian administrasi, karena bila seruangan dikhawatirkan bisa 

terjadi kerjasama yang tidak baik antara karyawan  

3. PD PASAR JAYA sebaiknya membuat kebijakan yang mengatur tentang 

keharusan pengambilan cuti bagi pegawai yang berhak. Kebijakan ini mengatur 

tentang kewajiban pengambilan cuti oleh para pegawai sehingga pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dapat dialihkan kepada pegawai lain 

untuk sementara. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dideteksi apabila ada 

penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bersangkutan ketika posisinya 

ditempatkan oleh pegawai sementara 

4. PD PASAR JAYA sebaiknya mengasuransikan para penagih dan kasir 

agar resiko terjadinya kecurangan oleh pegawai yang bersangkutan dapat 

dikurangi.Pengasuransian ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa polis 

asuransi fidelity  yang ditawarkan oleh perusahaan – perusahaan asuransi yang 

ada. 

5. Menggunakan tekhnologi komputerisasi on line system pada proses 

permohonan dan perpanjangan SIPTU. Karena dengan menggunakan tekhnologi 

tersebut PD PASAR JAYA dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan 

operasionalnya dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan pencatatan. 
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